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Gyermeknap 2022 

Minden tanév május utolsó péntekén gyermeknapot szervezünk tanulóink 

legnagyobb örömére. Az elmúlt két évben a járványhelyzet megakadályozta e napnak 

a megtartását, de idén sikerült egy gazdag programmal színesíteni iskolai életünket. 

A gyermeknapi rendezvényünk helyszínéül a röszkei sportpályát választottuk, 

aminek különösen örültek a gyerekek. Röszke Község Egészségvédő Egyesülete a 

NEAO-KP-1-2022/10-000557 azonosítószámú, „Egészséges életmód segítését célzó 

programok szervezése Röszkén” elnevezésű pályázatának támogatásával bérelhettünk 

erre a programra ugrálóvárat. Ebből a forrásból egy kültéri pingpongasztal is 

beszerzésre került, valamint a sportversenyek helyezetteinek gazdag jutalmazása is e 

pályázatnak köszönhető. 

      
A gyermeknapról községünk önkormányzata sem feledkezett el! Ezen a napon 

minden tanuló az önkormányzat támogatásával kapott ebédet, és az ebéd utáni 

jégkrém is mosolyt csalt mindannyiunk arcára. 

      
A napot tanár-diák barátságos focimeccs koronázta meg, ahol ügyes lábú focista 

gyermekeink kitartó és kemény küzdelemmel győzelmet arattak. 

Végezetül szeretném megköszönni Röszke Község Egészségvédő Egyesülete 

Elnök Asszonyának, Makra Lajosné Jolinak a támogatást és Luxné Fodor Szilvia 

testnevelés szakos kolléganőmnek a gyermek- és sportnapunk ilyen magas szintű 

megszervezését! 

Szécsényi Marianna intézményvezető 

 

KEVE 
Iskolánk 4. éve vesz részt a 

Közlekedjünk Együtt Vigyázzunk 

Egymásra (KEVE) programban, 

melynek keretein belül felmenő 

rendszerben a tanulóink évi 10 órában 

ismerkedhetnek közelebbről a 

biztonságos közlekedéssel. Ezek az 

órák nem csak elméleti tudást 

nyújtanak a tanulóknak, hanem a 

gyakorlatban is kipróbálhatják az 

elsajátított közlekedési ismereteket. 

Csikós Géza törzszászlós és 

iskolarendőr is részt vett a tavaszi 

KEVE órákon, ahol megfigyelte, mi 

mindent tudnak már az 1-4. osztályos 

tanulók, és többször be is kapcsolódott 

az óra menetébe.  

A tanév lezárásaként egy ügyességi 

pályán próbálhatták ki magukat az 

alsósok és tesztelhették a gyakorlatban 

a megszerzett tudást. 

Tóthné Gál Kinga 

 
 

 

Házi alsós matematika verseny 

eredményei 

2. osztály: I. Ördög Kornél, 

II. Németh Olivér, III. Kajdocsi 

Emma 

3. osztály: I. Koncsek Izabella, 

II. Bihari Dávid III. Dobó Hanna, 

III. Bacsó Fanni 

4.a osztály: I. Ábrahám-Tandari 

Szabolcs, II. Ördögh Gellért, 

III. Ördögh András, III. Százi 

Bence 

4.b osztály: I. Kajdocsi Lilla, 

II. Szilágyi Bence, III. Tóth Netti 

 
Gratulálunk a díjazottaknak! 

 

Vadasparki kalandozáson 
Május 16-án a 4.a és 4.b osztály a Lázár Ervin Program (LEP) részeként interaktív 

foglalkozáson vettek részt a Szegedi Vadasparkban. Az előadás a Dél-Alföld őshonos 

állatairól szólt. Réka gondozónő érdekes tudnivalókat osztott meg ezekről az 

élőlényekről, és közben bemutatta őket. Beszélt a táplálkozási szokásaikról, 

testfelépítésükről, szaporodásukról. Csoportjáték közben a tanulók rögzíthették az 

egyes állatcsaládok tagjainak az elnevezéseit.  A negyedik osztályos környezetismeret 

tantárgy tananyagát is érintették az elhangzó ismeretek, így remek lezárása és 

összegzése volt ennek a tananyagrésznek.                                           Tóthné Gál Kinga 

  


